Dagstur Lørdag 13. juli 2019

Fru Guri av Edøy
Jubileumsår 25!

Fru Guri av Edøy er et historisk, utendørs spill om
folket på Edøy for 800 år siden. Handlingen er
knyttet opp mot to historiske minnesmerker på
Smøla, Edøy gamle kirke og runesteinen
Kulisteinen. Historien danner et spennende
bakteppe for forestillingen. Rollene i spillet besettes
av både profesjonelle og amatører og denne
gripende historien, hvor sterke kvinneskikkelser
flettes sammen med tro, kjærlighet, tragedie og
lykke i en forestilling. I år er det Nina Woxholtt som
spiller Fru Guri og Line Verndal som Ingeborg. Ny
regissør i år er Karoline Herlovsen.

Verden er vid, og veiene er mange
norsk ordtak

PROGRAM______________________________
Kl. 10.30
Avreise fra Trondheim Sentralstasjon plattform 12. Reiseleder sørger for at alle reisende
finner seg godt til rette. Underveis vil det også bli litt informasjon om området vi kjører
gjennom. Vi har med litt enkel servering som lunsj på bussen. Vi velger å ta noen enkle
omveier og vi får utsikt over Trondheimsleia på vår tur rundt Tjeldbergodden. På vår vei
mot Tustna vil vi nærmest gjøre en øyhopping med buss og herfra blir det ferga over til
Edøy på Smøla.
Kl. 15.05
Ankomst Edøy, Vi får litt tid til å se oss om før forestillingen starter kl. 16.00. Det er
enda en stund til middagsservering, så kanskje er det godt med noen forfriskninger her
på Gurisentret.
Fru Guri av Edøy er et historisk, utendørs spill om folket på Edøy for 800 år siden.
Handlingen er knyttet opp mot to historiske minnesmerker på Smøla, Edøy gamle kirke
og runesteinen Kulisteinen. Husk klær etter vær! Forestillingen er ferdig omtrent kl.
18.00, og vi tar sikte på ferjen tilbake kl. 18.15.
Kl. 18.15
Avgang fra Edøy og retur til fastlandet. Det blir en litt annen rute hjemover. Vi gjør et
stopp på Kafe Koselig på Kyrksæterøra for middag, før vi tar siste etappe inn til
Trondheim. Beregnet ankomst er kl. 23.30.

Grunnpris
Depositum

kr. 1.895,kr. 300.-

Inkludert i prisen:
✓ Reise i moderne turbuss
✓ Ferge og bomkostnader
✓ Enkel lunsj og kaffe
✓ Middag og dessert
✓ Billett til spelet Fru Guri av Edøy
✓ Aktiv reiseleder fra Vega Reiser
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